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، ال يعدو أْن يكون لفظًا أو أكثر أحيانًا، ُأخرج  إنَّ المصطمح الفقييِّ أو األصوليَّ
عن معناه المغوي الذي ُوضع لو ابتداًء إلى معنًى آخَر معيَّن، أو إلى مفيوٍم كميٍّ ُأصوليٍّ 

محدٍَّد ذي أبعاد من أركاٍن بيا قواُمُو، وشرائَط يتوقف عمييا وجوُده، وأحكام ىي آثاٌر 
تترتب عمى تطبيقو، مما ُينبئ عن َدْور ذلك المصطمح، ووظيفِتِو في معالجة شؤون 
المعامالت، تنظيمًا وتوجييًا لمتصرفات التي ينشأ عنيا حقوٌق والتزامات مما يتصل 

. بالمصمحة والعدل
ىذا، وال يرتبط المصطمُح العممي الجديد بمعناه المغويِّ األول إال بنوِع عالقٍة تقتصر 

عمى تبرير صحة اصطفائو، أو أولويتو في التعبير عن المفيوم العممي الجديد، كيال 
! يكون ثمَة َتضادٌّ أو تبايٌن بين المعنيين

قد أضحى من الضرورة بمكان، لتقاعد األلفاظ المغوية في " االصطفاء"عمى أنَّ ىذا 
أوضاعيا األولى عن التعبير عن المعاني العممية الجديدِة المفتقرِة إلى ما يبيِّن حقائقيا، 

ن كانت ىذه المفاىيم العممية الجديدة  والمتطورِة بتطور الحياة اإلنسانية نفسيا، وتعقُِّدىا، وا 
أوسَع مدلواًل، وأغزر معنًى، وأعمَق ُمْدَركًا، وأكثَر تفصياًل، وأرحَب أبعادًا من معانييا 

المغوية الموضوعِة ليا ابتداًء وعمى سبيل الحقيقة، بما ال يقاس، إْذ لم تكن َخَطَرْت عمى 
! أذىان المغويين في حال من األحوال، إما لبعد الشقة الزمنية، أو عدم االختصاص

بوجو عام، مما يتعمق بالعمم التجريبّي، أو بالعموم " المصطمح العممي"عمى أنَّ 
اإلنسانية بفروعيا المختمفة، أو المصطمَح الفقييَّ واألصوليَّ بوجو خاص، قد يشكِّل 
مفيوُمُو االصطالحيُّ الُمستحدث الذي اصُطِفَي لو، موضوعًا قائمًا برأسو، مما ُيطِمق 

ليشمل فصواًل، ومباحث، ومطالب تتكامل فيما بينيا " باباً "عميو الُفقياُء، وعمماُء األصول 
وما يقال في الفقو اإلسالميِّ وُأصولِو، ىو . لتتناول الموضوَع الرئيَس من كافَّة أطرافو

في المعامالت، و " العقد"مقول أيضًا في فقو القانون الوضعي، من مثل اصطالح 
الذي ُيشكِّل مفيومو، من الفردية " الحق"في العالقات السياسية الدولية، وكممة " المعاىدة"

المتطرفة، أو يشكل مفيومو المزدِوُج من الفردية واالجتماعية " االجتماعية"المطمقة، أو 
 عمى تباينو من حيث المضمون بالنسبة إلى النظم –ىذا المفيوم لمحق : معًا، أقول

حيُث ُجعل " الحق" ُيعبِّر عنو بمفظ واحد، ىو كممة –التشريعية السائدة في العالم 
مصطمحًا لذلك المضمون المتباين، حسبما تمميو فمسفُة كلِّ تشريع عمى حدة، من حيث 
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 – كما ترى –التي تدور عمييا أحكاُمُو، وتشريعاتو، جممًة، فالعبرة " القيمَة المحورية"كوُنُو 
. بالمفاىيم عمى الرغم من اتحاد الصيغة المفظية لممصطمح في كلٍّ منيا

التعسف في "مصطمُح -  مصطمحًا تشريعيًا عالمياً –ىذا، ومما يتَّصل بمفيوم الحق 
" مفيوم الحق"باعتباره مكمِّاًل لنظرية الحق، أو من مقتضياتو إذا كان " استعمال الحق

مناسبًا لذلك االقتضاء، أو جزءًا ال ينفصل عنو، وقد اختارت بعُض التشريعات مصطمح 
عمى ما عميو بعُض التشريعات الغربيَّة، اختارتو مصطمحًا " في استعمال الحق" اإلساءة"

ن كان المبدأ العام يقضي –والَمْمحُظ في ىذا التغاير االصطالحي " التعسف"بدياًل عن   وا 
ة في االصطالح مردُّه إلى وجية النظر التي أوالىا المشّرُع الوضعي - أْن ال مشاحَّ

اتجو إلى أصل السبب الذي نجمت عنو اإلساءة، أو " التعسف"عنايتو، فالقائل بمصطمح 
المضارَّة في الحقوق، إذ اإلساءة في الواقع أثٌر الزم لمتعسف في استعمال الحق، ال 

عيُنُو، ألنَّ تنكَُّب غايِة المشرع من أصل تشريع الحق، ومنحو لممكمَّف بأسبابو المشروعة، 
ى الشارع تحقيقيا من خالل  معناه َىْدُر المصمحِة النوعية الحقيقيِة المعتبرِة التي توخَّ

تصرف صاحب الحق في سمطاتو الممنوحِة لو شرعًا، وىذا التنكُُّب أو التعسف ممنوع، 
َحْماًل لممكمَّف عمى أن يكون َقْصُدُه في العمل والتصرف، موافقًا لقصد المشرع في 

التشريع، َدْرءًا لممناقضة لقصد الشارع كفاحًا، ومناَقضُة الشارع باطمٌة، شرعًا وعقاًل، فما 
بل ىي - التي رسميا الشارع غايًة لمحق" المصمحةَ "وأيضًا، إنَّ ىذه !!.يؤدي إلييا مثُميا

قد ُشرع " الحق" ىي مصمحٌة حقيقية معتبرٌة، ألن –التي ُشرع الحقُّ أصاًل من أجميا 
مجرَد وسيمة عممية لتحقيقيا في الواقع المعيش، من ِقبل صاحب الحق، وىذا المعنى 

التشريعيُّ مقصوٌر أصالًة، ليتم لمحق أن يكون أداًة عممية ناجعًة فّعالًة تسوس 
المعامالت، والتصرفات عمى وجو يحقق الغايات من أصل تشريعيا، كيال تتناقض 

الوسيمة مع غايتيا، فيتيافت التشريع، عندئٍذ، ومن ىنا، كان ىذا المعنى التشريعي العادُل 
. العظيم، يحدِّد مسار استعمال الحقوق عمى نحو كميٍّ ال جزئي

عمى " المصطمح"سياسة تشريعية، كاممة أبعاُدىا، عظيمة آثارىا، فينبغي أن يكون 
ياغة الفنية التي ُتحدد أبعاَد ىذا المعنى الجمل، وال نرى أن التعبير عن آثار  نحو من الصِّ

الشيء بمغٍن فتياًل عن التعبير عن حقيقة الشيء الذي ىو المؤثر الحقيقي، والموحي 
بفمسفة التشريع فيو، ألنَّ ىذا المعنى الذي يتصل بمفيوم العدل في التشريع، أيَّما اتصال، 
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من شأنو أن َيديَن صاحَب الحق إذا ما انحرف عن غايتو المرسومة لو شرعًا، لما بينيما 
َتديَن صاحَب الحق إذا ما انحرف : من التالزم الذي ال ينفصل، فكانا لذلك صنوين، أقول

 المصمحة االجتماعية، أو السياسيَة أو – بعد التطبيق والتصرف –عن غايتو التي ُتمثِّل 
االقتصادية المعتبرة، حسب نوعية الحق، َيديُنو ولو كان تصرفو في سمطات حقِّو في 

لمحدود اعتداٌء سافر، وىذا معنى " المجاوزةَ "حدودىا الموضوعيَّة، غيَر مجاوز ليا، ألنَّ 
الذي يتنكب غاية الحق، وال ُيجاوز حدود سمطاتو، وىذا المعنى " التعسفُ "يخالف معنى 

في اإلسالم، لم تأَلْفو حتى اآلن تشريعاٌت كثيرة في أنحاء " العدل"الجديد المتصل بمفيوم 
العالم، أما التشريعات التي اىتدت إليو في أوروبا الغربية ففي منتصف ىذا القرن تقريبًا، 

وعمى نحو محدود مبيم، القتصارىا عمى معيار فقيي جزئي، أتى بضابط تشريعي 
. توجييي عام

يضع ليذا " الموافقات في ُأصول الشريعة: "ولذا رأينا اإلمام الشاطبي، في كتابو القيم
أدقَّ مفيومًا وأوثق صمًة بالتشريع وأصولو منو بالمفيوم الفقيي " مصطمحاً "المعنى 

استعمال الحق في غير ما شرع "مصطمَح " التعسف"التفصيمي، حيث ُيطمق بدياًل عن 
وىذا معنى تشريعي توجييي عام يتسع مدلولو ليشمل من الوقائع واألحداث المتجددة، " لو

ن –والمتطورة ما ال ُيْدَرك لو مدًى، لسبب بسيط ىو أنَّ المعانَي الفقيية التفصيمية   وا 
استقام َدْوُرىا من حيُث أداُء وظيفتيا من معالجة أحوال َدْرء التعسف ومن حيث سياستيا 

 غير أنيا ال تممك الُقدرة أو القوة –في توجيو وجوه التعامل، والتصرفات في الحقوق 
المنطقية التشريعية التي تمكِّنيا من استيعاب كلِّ ما يستجدُّ من صنوف التعسف إلى ما 

!! ال نياية
ليكون أوثق صمة بالمفيوم " مفيوم المصطمح"من ىنا، أمكن القوُل إنَّو كمَّما اتسع 

التشريعي العام، وَحمَّق في ُأفِق أرحَب منطقيًة، كان اممَك قوًة عمى استيعاب كافَّة ما 
يستجدُّ من الوقائع ميما تنوعت طبائعيا، وتكاثرت بحكم تطور الحياة اإلنسانية نفسيا، 

متحققًا في كلٍّ منيا، وىذا ما نيض بو " المصطمح التشريعي العام"وتعّقِدىا، ما دام مناُط 
عمماء األصول في اإلسالم، وفي مقدمتيم اإلمام الشاطبي الذي سمك منيجًا عمميًا فذًَّا 
في عمم األصول، لم نر غيره من السابقين أو الالحقين قد ترسَّم منيجو الفريد ىذا، بما 
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ضرب من أروع األمثال في دقة تخيُّر المصطمح العممّي بما يكون أدنى رحمًا إلى معنى 
. التشريع العام منو إلى المعنى الفقيي التفصيمي المحدود، بداىةً 

غير أنَّ ىذا المنيج الجديد الذي َترسََّمُو اإلمام الشاطبي في صياغة المصطمحات 
العممية، ولم ينازْعو في دقتيا، وشموليتيا أحد من عمماء األصول، نراه قد تجسََّد في نظام 

القضاء في اإلسالم، أخذًا بالمفيوم التشريعي العام لممصطمح، ال بالمعايير الفقيية 
الجزئية التي ال تفتقر إلى فضل من االجتياد إبان تطبيقيا الذي يكاد يكون آليًا، 

صياغة "أقرَّ عمماُء األصول، وجوب : لمحدودية المفيوم، وجزئية المعنى، أقول
الذي يفتقر عمى فضل " المعنى التشريعي العام"بحيث يكون أقرَب وشيجًة إلى " المصطمح

اجتياد، وعمِق نظر، إبَّان التطبيق القضائي عمى الوقائع المعروضة، وليذا، اشترطوا أْن 
يكون القاضي نفُسو مجتيدًا، ليتمكن من التفيم لطبيعة الواقعة وظروفيا المالبسة والتحقق 

دقة !! من مناطر التشريع العام لممصطمح األصولي فييا، وفي ذلك يتفاوت المجتيدون
ر وىذا معناه، أنَّ اصطفاَء المصطمح العمميِّ ليس أمرًا !! نظٍر، َوُعْمق إدراك، َوُحْسن تبصُّ

نما ىو عمل عممي موضوعي يقتضي واضَعُو  ممكًة "ارتجاليَّا، وال اتفاقيًا، وال َىَوويًا، وا 
بالتخصص، والتعمق، والدقة واإلحاطة بكمِّياِت العمم وجزئياِتِو، ال من حيث تخيُّر " عمميةً 

المصطمح المناسب، دقًة في األداء، بل من حيث تحديُد موضوِعِو، وما يندرج فيو من 
مناط "فروع ومسائل، بحيث ال يضيع َذْرعًا بيا، ميما تبدَّلت وتنوعت وتكاثرت، ما دام 

ْن أعوز ذلك ضرب من االجتياد في " المصطمح بمفيومو التشريعي العام متحققًا فييا، وا 
. التطبيق، وعمى نحو ال يزاحميا ما ليس منيا، وال يخرج عنيا ما ىو من صميم حقائقيا

مدلوَل المصطمَح، ومدى -  بادئ ذي بدء–ولذا، ترى عمماء األصول يزنون 
انطباق مفيومو عمى حقيقة ما اصطفي لو من موضوع، ثم تراىم يْشرعون في تفصيل 
قامِة األدلة عمى مدى استيعاب ىذا التفصيل، بميزان الدقة العممية المتناىية،  مجممو، وا 

. وىذا ما ُيَعبَّر عنو بالتعريف الجامع المانع
مرادًا بوضعو، التعبيُر عن حقائق العمم كمِّيا، وىذا " المصطمح"ىذا، وقد ال يكون 

الذي يتطمب بدوره من الدقة في االختيار عمى نحو ما " المصطمح الفرعيُّ أو الجزئيُّ "ىو 
. ىو مطموب في اختيار المصطمح العام
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والسرُّ في وجوب الدقَّة واإلحاطة في اختيار المصطمحات العممية المناسبة، عمى 
تنوعيا، الجزئيِة منيا، والعامة، وتضمينيا ما يراد من الحقائق عمى وجو جامع مانع، أنَّ 
ىذا التحديد العمميَّ الصادَر عن ممكة راسخة، ينعكس أثُرُه بالضرورة عمى ضبط المسائل 

المفضية بدورىا إلى " السيولة"الميمة والرئيسة ضبطًا تاّمًا من شأنو أن يحول دون 
الغموض واإلشكال، بحيث تغدو تمك المصطمحات وسائل تعبيريًَّة كميًة متخصِّصة 

بالنظر إلى الموضوع العممي المتعمِِّق بكلِّ منيا، وال ُيدرك أغواَرىا وأبعادىا إال العمماُء 
. المتخصصون في موضوعيا

لفظ ذو مفيوم عمميٍّ دقيق جامع محدَّد، -  كما رأينا–وعمى الجممة، فالمصطمح 
ومنضبط يسوس العاِلَم، أو الدارس، في بحثو، أو دراستو لقضايا العمم ذات الشأن التي 

يتعمق بيا ذلك المصطمح، يسدد خطاه، ويبصره بالحقائق، سواء في التفيم، أو 
االستنتاج، أو البناء والتفريع عمى نحو يجعل من تمك القضايا، وما استنتج منيا أو ُبني 

عمّوًا -  عمى مرِّ الزمن–عمييا، بنيانًا مشيدًا متراّصًا، ال ترى فيو ِعَوجًا وال أْمتا، ويستمر 
وشموخًا باستمرار وضع المصطمحات العممية تبعًا لمعطيات العمم من المفاىيم المستجدة، 

التجدد واإلبداع، باستمرار العمم تقدمًا " المصطمحات العممية"ألنَّ من طبيعة وظائف 
وازدىارًا، وُسرعان ما تتبمور تمك المصطمحات لدى العمماء في أذىانيم، حتى إذا ُأطمقت 

لغًة جديدًة قد - تبادرت معانييا دون، عنٍت، أو َلْبس، أو غموض، إذ تغدو بعد تبمورىا
!! تحددت مفاىيميا الجديدة التي وضعت ليا لدى المتعاممين معيا، فيُيسر ووضوح تامّين

نماَذج من -  في القرآن العظيم–قد شَرَع لنا -  جلَّ وعال–عمى أن المشرِّع الحكيم 
ن " المصطمحات الشرعية" ننسج عمى منواليا، اجتيادًا بالرأي في اختيار المصطمحات، وا 

قد ُوِكَل إليو أْمُر بيانيا، وحيًا، بحيث ُيفسِّر -  صمى اهلل عميو وسمم–كان الرسوُل 
مضموَنيا من أركان، وشرائط، وأحكام، تفصياًل ال يمكن تطبيق ىذا االصطالح الشرعي 
الجديد عمى الوجو الذي قصد إليو الشارع، إال بعد البيان المفسِّر لمجمل مضموِنِو، ذلك 

أو المصطمح العممي، خفاؤه ناشٌئ من ذات صيغِتِو، وال يمكن أن ُيْعَمم " الُمْجَملَ "ألن 
المراُد منو إاّل من ِقَبل الذي أْجممو، وكذلك الشأُن في مصطمحات التشريعات الوضعية، 

أو العموم التجريبية، أو العموم اإلنسانية، كما نوىنا، إذ لكلِّ عمم مصطمحاُتُو الخاصة 
. التي ُتعتبر ىذه المفاىيم الكمية مالكًا لبنيانو الكامل
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المصطمحات "الذي ُوكل إليو أمر تفسير -  صمى اهلل عميو وسمم–عمى أّن الرسوَل 
عمى ضوء ما يحدده الوحي اإلليي في ىذا التفسير، قد فسَّر بعضيا تفسيرًا " الشرعية

كاماًل، وقاطعًا، بحيث ال يكون ثمة استرابٌة في قطعية مضمون المصطمح، أو شموِلِو، 
". المفسَّر: "وتماِمِو لكل عناصره الذاتية، وىذا ما يطمق عميو عمماء األصول مصطمح

القرآنية لم يجئ تفسيرىا عمى ىذه " المصطمحات"غير أن ثمة نوعًا آخر من 
الشاكمة من التفسير الشامل والقاطع، بل ُفسِّر ىذا النوع من المصطمحات الشرعية بعَض 
التفسير بأمر الشارع ليفسح المجاَل أمام االجتياد بالرأي لُيكمل ما َقُصَر تفسيُر السنة عن 

" القياس"بموغو، لحكمة تشريعية يقدرىا الشارع، وقد يتخذ االجتياد بالرأي مظير 
" قوة منطقية تشريعية"المستنبطة التي تعتبر " العمة"األصولي أحيانًا، بما يعتمد عمى 

يكتسبيا النّص التشريعي المجمل، بحيث يغدو ما ينتظُمُو النص من عناصر أو مفردات 
المستنبطة التي تعتبر قرينة أو " العمة"إنما أوردت عمى سبيل المثال ال الحصر، بقرينة 

دلياًل يمكن االستناد إليو في ىذا االعتبار الذي ُيفصح عن مراد الشارع، ألن السبب 
حريٌّ أن َيْجعل النص نفسو الوارد فيو شاىدًا، " االصطالحي"الموجب لمحكم في المجمل 

باالعتبار لقوة العمة المنطقية فيو، فينسحب حكمو عمى سائر محالِّيا، فتدرك حينئٍذ أبعاد 
المجمل من خالل ىذا التعميل االجتيادي عمى النحو الذي رأينا المجتيدين يسيرون عمى 

الذي ورد النص باألمور الستة  (ربا التفاضل)ىذا المنيج إبَّان تحديدىم، لمفيوم 
عمى ما " المصطمح الشرعي"المعروفة، فكان لالجتياد دوٌر ىام في تحديد مضمون ىذا 

ل في عمم األصول، لبيان أبعاد ىذا النوع من المجمل الذي ُيطمق عميو في عمم  ىو مفصَّ
ل، أي الُمْجَتيُد فيو، تمييزًا لو عن  القاطع " المجمل المفسِّر"األصول المجمُل المؤوَّ

! والشامل، عمى النحو الذي بينا، مما ال يتسع ىذا المقام لتفصيل القول فيو
إن الممحظ الجدير بأن ُينوَّه بو في ىذا المنيج االجتيادي في تفسير المجمل أو 

ل، ينبغي أن ُيتَّبع في المصطمحات العممية التي يعترييا نوع من  المصطمح المؤوَّ
 فيما –الغموض يفتقر إلى االجتياد العممي في تكميل مداه، فكان التعميل األصولي 

" القوة المنطقية" معتمدًا عمى –يتعمق بالمصطمحات التشريعية المفسَّرة تفسيرًا غير كامل 
يكسب صيغة " معقوُل النص"لمعمة الكامنة في داللة الداللة لمنص، مما يطمق عمييا 

المصطمح وحكمو قوة الشمول المنطقية بحيث ينسحب حكمو عمى  كافَِّة مظانِّ عمتِو 
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تعميمًا منطقيًا ال نصيًا وفي ىذا مجاٌل لالجتياد أيُّ مجال، وبذلك جمع بين المعنى 
النَّصي األول وبين الشمول المنطقي االجتيادي، وىذا ما أشار إليو اإلمام الغزالي بما 

: حيث يقول" المستصفى"يشمل ىذا المقام، في كتابو القيم في فمسفة أصول الشريعة 
وأشرف العموم ما ازدوج فيو الرأي والشرع، وعمم الفقِو وأصوِلِو من ىذا القبيل، فإنو يأخذ "

من َصْفو الشرع والعقل، سواء السبيل، فال ىو تصرف بمحض العقول، بحيث ال يتمقاه 
الذي ال يشيد لو العقل بالتأييد " التقميد"الشرع بالقبول، وال ىو مبنيٌّ عمى محض 

. 3 ص2ج" والتسديد
" الرأي االجتياديَّ من أىمو"وىذا الفيم العميق لطبيعة االجتياد بالرأي، يدل عمى أن 

ال ينحصر فيما ال نصَّ فيو، بل رأينا اإلمام الغزالي يصرِّح باالصطحاب المطمق بين 
المصطمحات "في المعامالت وفي " المصطمحات الشرعية"بما يشمل " الرأي والشرع"

! من باب أولى" الفقيية
بما يشمل " المصطمح الشرعي"عمى أنَّ ىذا المنيج األصولي الدقيق في تحديد 

أيضًا، الذي يقضي بأن يكون لمرأي االجتيادي َمْدخل في تحديد " المصطمح الفقيي"
مداه، تحرّيًا لصحة شمولو لقضايا العمم الذي وضع ىذا المصطمح من أجل استيعابيا 

ىذا المنيج األصولي الدقيق قد رفضو : بحكمو من أجل استيعابيا بحكمو، أقول
في تفسير الشريعة، إنكارًا لالجتياد بالرأي رأسًا، حيث أنكروا التعميل، أصاًل، " الظاىرية"

وأوجبوا الوقوف عند حرفيَّة النص وظاىر لغويتو، وبذلك لم يفّرقوا بين الدرس المغوي، 
واالجتياد التشريعي، وىذا النظر الضيِّق المْبتسر ال يتفق مع طبيعة المادة المدروسة، 

باعتبارىا أحكامًا، وقواعد تشريعية عامة، تتغّيا مقاصد " الشريعة الموحاة"وأعني بيا 
أساسية، ومصالح حيويَّة، تفسِّر حقيِّتيا، ووجوَه العدل والنَّصفة، في كل ما َشرَّعت من 
أحكام، بما ُيقنع العقل، ويحمل عمى االمتثال الطوعي، فضاًل عن العقيدة التي تمزم 

!. أربابيا بأداء حق العبودية هلل تعالى
ر  أنَّ المنيج الحق القويم في دراسة مادة ما، وتفسير " عمماُء المنطق"ىذا، وقد قرَّ

قضاياىا، والتوسع في مدلوالتيا والبناء عمى تمك المدلوالت، ينبغي أن يكون ىذا المنيج 
الحق والقويم متفقًا مع طبيعة المادة المدروسة، ومعموم أنَّ الشريعة اإلسالمية جاءت 
ُمْحكمًة معقولة المعاني، فاألصل فييا التعميل، فكان منيج الظاىرية الذي يقوم عمى 
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إنكار ىذا التعميل ىادمًا لألصل العام الذي قام عميو التشريع اإلسالمي كمُّو، وبذلك افتقر 
الشاممة، لقصور ىذا المنيج المغوي " المصطمحات العممية"المنيج الظاىريُّ إلى إنشاء 

الّصرف، عن النفاذ إلى روح التشريع العام الذي تبنى المصطمحات العممية عمى ضوء 
منو، مما يقتضي أن يصطحب فيو العقل والشرع، عمى نحو ما أشرنا إلى األصل العام 

، "الشرع وحي ورأي: "العظيم الذي قرره اإلمام الغزالي، وجاَء اإلمام الشاطبي فأكَّده بقولو
وبدىي أنا المنيج المغوي الصرف في فيم الشريعة، ييدر كثيرًا من األحكام والقواعد التي 

ىدار األحكام  يستخمصيا العقل المتخصص المجتيد، بحكم الممكة العممية الراسخة، وا 
المستنتجة عقاًل، وفي ضوء مفاىيم الشريعة، ىو إىدار لكثير من وجوه العدل 

َفاْعتبُروا يا ُأْولي والمصطمحة في التشريـع، فضاًل عن أنو منـاف رأسًا لقولو تعالى 
!  وغير ذلك كثيرأفال َيَتَدبَُّرون الُقْرآن، أْم َعمى ُقُموب َأْقَفاُليا وقولو سبحانو  األْبَصار

 أحكامًا –وليذا انعقد اجماع عمماء األصول الذين يعتدُّ بيم عمى قيام الشريعة كميا 
عمى التعميل، بما يتفق ومقاصد الشريعة األساسية، وبيذا كان لصياغة - وقواعد

مجال واسع جدًا، يتنامى بفضل معطيات العمم، وتطور الحياة " المصطمحات العممية"
أن ينكر خضوَع العقل اإلنساني، بل -  فيما أعتقد–بالناس، وال يممك منصف اليوم 

.  جممًة وتفصيالً –تسميَمو بمعقولية الشريعة 
ىذا، ونورد فيما يمي مثااًل يجمِّي أىميَة التعميل التشريعي وفضمو في صياغة 

بين التزامات طرفي العقد، في المعامالت " مبدأ التوازن"عمى نحو يصون " المصطمح"
فضاًل عن تطّرق عامل " مبدأ العدل"انخرم " التعميل"المالية، بحيث إذا ُأغفل أمُر ىذا 

! العبث بالمصالح التي أكدت الشريعة الغراء، وجوب تحقيقيا، وتنميتيا، وحفظيا
منقوٌل من المغة العربية بعد نسخ معناه " االستغالل"من المعموم أن مصطمح 

المغوي، وتضمينو معنًى تشريعيًا محددًا، ىو الذي يتخذ مظيرًا ماديًَّا من عدم التعادل، أو 
ما يقرُب من التعادل، بين التزامات طرفي العقد في العقود غير االحتمالية، وىذا 

االختالل البيِّن في التوازن ناشئ عن استثمار أحد الطرفين ناحية ضعف نفسي يساور 
: الطرف اآلخر المغبون وحصره المشرع الوضعي في  ناحيتين من ىذا الضعف ىما

". اليوى الجامع، والطيش البّين"
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تحدََّد مجاُل تطبيق نظرية " اصطالح االستغالل"بيذا التفسير والتحديد لمضمون 
االستغالل، لشموليا ليذين العنصرين فقط، وعمى سبيل الحصر، وىذا الحصر ىو ما 
اتجيت إليو إرادة المشرع، بدليل أورده المشروع التمييدي لمقانون المصري في المادة 

 منو، حيث ذكر المشروع معايير أخرى حذفيا القانون، ليدل عمى إرادة الحصر 179
حكم النص " عمة"ىذه، وبذلك فّسر قراره، حيث أقفل باب االجتياد بالرأي في استخالص 
ىي " االستغالل"التي تكسبو قوة منطقية توسع من أفق تطبيقو ليشمل صورًا أخرى من 

أحرى بالتحريم والمنع، تحقيقًا لمعدالة في أوسع مدى عمى النحو الذي فصمو المشروع 
: التمييدي في المادة المشار إلييا فيما نصو

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين ال تتعادل مطمقًا مع ما حصل عميو المتعاقد من "
فائدة بموَجب العقد، أو ال تتعادل مطمقًا مع التزامات المتعاقد اآلخر، بحيث يكون 

مفروضًا، تبعًا لمظروف، أن الطرف المغبون قد استغمت حاجتو، أو طيشو، أو عدُم 
خبرتِو، أو َضْعُف إدراكو، أو بحيث يتبّيُن بوجو عام، أنَّ رضاَءه لم َيْصدْر عن اختيار 

 أن يبطل العقد، أو أن – بناًء عمى طمب الطرف المغبون –كاٍف، فيجوز لمقاضي 
..". ينقَّض التزامات ىذا المتعاقد

فالمشروع التمييدي وضع عدة معايير أو ضوابط لالستغالل توّسع من نطاق 
فتشمل حالة االضطرار من باب أولى، وىذا ما ورد " الحاجة الماّسة: "تطبيق النظرية من

في الشريعة اإلسالمية من أن يبيع المضطر وشراَءه حرام، كما ورد في الحديث 
وىي غالبًا ما تقع في " عدم الخبرة"الصحيح، فالحاجة كثيرة الوقوع في التعامل، وأيضًا 

ل أحكامو الفقو " بيع المسترسل: "المعامالت، وىذا يقابمو في الشريعة من وقد فصَّ
نما قمت إن  المالكي، فالمسترسل عديم الخبرة، وال يحسن المساومة في البيع والشراء، وا 

أمر غالب الوقوع في التعامل، وال سيما في أيامنا ىذه، لتعقد الحياة التجارية " عدم الخبرة"
التي تفتقر إلى خبرة واسعة، والمستيمك اليوم يكاد يكون عديم الخبرة بجودة أصناف 

السمع، وبأسعارىا العادلة بحيث نستطيع القول إن معظم أفراد المستيمكين مسترسمون، 
من االستغالل الجشع، وال " الحماية"جاىمون باألسعار الحقيقية، فيفتقرون بالتالي إلى 

سيما بالنسبة إلى البضائع والسمع المستوردة من الخارج التي تدخل في صناعتيا وسائل 
المستيمكون اليوم يفتقرون إلى : فنيَّة ال يمكن الوقوف عمييا إال من ِقبل الخبراء، أقول
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الحماية من االستغالل الجشع، ألنيم مسترسمون جاىمون بحقيقة المواد المصنوعة وبما 
تستحق من أسعار عادلة ال وكس فييا وال شطط، وقد رأينا الشريعة الغرَّاء قد َحرَّمت 
االستغالل بجميع صنوفو وأنواعو المعروفة، وما سيجدُّ من صور االستغالل، ما دام 

مناط االستغالل متحققًا فييا، فالعبرة في االصطالح التشريعي إذن، ليؤدَي وظيفتو عمى 
الوجو األكمل، أن يكون ذا مفيوم تشريعي توجييي عام، ليتمكن من استيعاب كلِّ ما يجدُّ 

ن المعايير الفقيية الجزائية تتقاعد عن  من صور جديدة مبتكرة تدخل في مضمونو، وا 
تحقيق المقصود من أصل وضعو، وال سيما إذا كان متصاًل بمفيوم العدل الشامل في 
التشريع، كاالستغالل، حتى ال يعود عمى أصل العدل بالنقض ومن ىنا، كان موقف 

ُتجاَه وقائع االستغالل عمى تنوعيا وتجدىا، موقفًا صارمًا جدًا حتى اعتبرْتُو من " الحنفية"
الذي أبرم " العقد"مشموالت النظام الشرعي العام الذي ال يجوز مخالفتو، أو إىمالو، فكان 

عمى أساس من الغبن االستغاللي، محكومًا عميو بالفساد الذي يوجب فسخو رغمًا عن 
عاقديو، ألن التحريم الناشئ عن مناقضة النظام الشرعي العام، ىو تحريم متصل 
بالصالح العام، ال بالمصمحة الشخصية لعاقديو، حتى يكون إمضاؤه أو عدمو رىنًا 

 باعتباره عامل ىدم لما يقتضيو الصالح –بإرادتيما الحرة، ومعنى ىذا، أن االستغالل 
، يجب اجتثاثو من جذوره، وال يترك أمره إلرادة المتعاقدين، -العام في المجتمع، ككّل 

وىذا معنى قول الحنفية، إن تحريم االستغالل من حق اهلل، أي من حق المجتمع واألمة، 
اصطالح أصولي يتضمن كلَّ مصطمحة عامة ليس النفع فييا " حق اهلل"ال األفراد، و 

في " العدل"في الشريعة مقدَّمة، وأنيا تمثل " المصمحة العامة"راجعًا لألفراد، وليذا كانت 
! أبيى صوره، وأجمى معارضو

أقرب إلى  (179)وعمى ىذا، فإن المشروع التمييدي لمقانون المصري، في مادتو 
الشريعة وروحيا العامة، وأوثق صمة بالعدل الشامل، من القانون المدني المصري الذي 

حذف من مادتو المتعمقة باالستغالل سائر المعايير األخرى التي ىي أكثر وقوعًا، وأقوى 
صمة بالعدل، حذفيا ليحصر االستغالل في صورتين، نادرتي الوقوع جدًا، من الطيش 

البيِّن واليوى الجامع، بل قيد ىذين العنصرين بوضعين من شأنيما أن يفتحا باب 
االستغالل مشرَّعًا وعمى مصراعيو، حيث وصف الطيش بأنو بّين، ووصف اليوى بأنو 
جامح، وبذلك ضيق من نطاق تطبيق ىذين المعيارين، وذلك خالفًا لمشريعة التي سدَّت 
أبواب االستغالل كافة، وجعمت تحريمو من حق اهلل، صيانة لمصالح العام، كما نوىنا، 
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كما جاَء ىذا التحديد في القانون المصري، وما تبعو من القوانين العربية، خالفًا لمتقنيات 
 مادة –والقانون السويسري لاللتزامات - 138 مادة –من مثل القانون األلماني : األجنبية

حيث لم تقتصر ىذه القوانين عمى ىذين  (22)والمشروع الفرنسي اإليطالي مادة - (21)
 –المعيارين المذين أخذت بيما القوانين العربية، بل أضافت القوانين األجنبية، عدم الخبرة 

. وضعف اإلدراك، وكل ما يؤثر في سالمة الرضا الحّر، وكفاية االختيار
فكفاية االختيار ىو ما نقصده من المعنى التشريعي التوجييي العام، ألنو أدنى 

" المصطمح العممي"صمًة بالعدل في مفيومو الشامل، فكان ينبغي أن يكون ىو 
. 390 ص– 1 ج– راجع الوسيط لمسنيوري –! لالستغالل

أصاًل، فترك األمر عمى " االستغالل"أما القانون األردني فمم يتناول موضوع 
عواىنو، وال نعمم سببًا الطراح ىذا األمر الخطير الشأن في التجارة والمعامالت، 

وخطورتو تبدو في مساسو بالصالح العام، في حين أن المذاىب الفقيية الجماعية، وال 
. سيما المذىب الحنفي قد أولتو عناية بالغة، وكذلك بعض الدول األجنبية

. ونكتفي بيذا القدر واهلل ولي التوفيق
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